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LIETUVOS KIKBOKSINGO FEDERACIJA 

VALDYBOS POSĖDŽIO    
PROTOKOLAS 

 
2022-09-30 Vilnius 

 
 
 
LIETUVOS KIKBOKSINGO FEDERACIJA, (kodas 191608084), reg. buveinė  Basiukų g. 7, 
Skaidiškių k., LT-13268 Vilniaus r., 
 
Valdybos posėdyje dalyvauja valdybos nariai:  

1. Tomas Korla 
2. Aleksandr Šestak 
3. Stanislav Šestak 
4. Andrius Danilaitis 
5. Simonas Kriaučiūnas 
6.   Eduard Špakov 

 
Valdybos posėdžio dalyvių skaičius sudaro kvorumą. 

 
Svarstyta: Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. 
Eduard Špakov pasiūlė posėdžio pirmininku išrinkti Andrių Danilaitį, posėdžio sekretoriumi Tomą 
Korlą. 
Balsavimas: už – 6 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 0 balsų. 
Nutarta: Valdybos posėdžio pirmininkas – Andrius Danilaitis,  Valdybos posėdžio sekretorius – 
Tomas Korla. 

 
DARBOTVARKĖ: 

1. Federacijos valdybos generalinio sekretoriaus rinkimai. 
2. Pasiruošimas Europos, pasaulio ir Lietuvos čempionatams. 
3. LKF dalyvavimas WAKO PRO veikloje. 
4. Kiti klausimai. 
Balsavimas: susirinkimo darbotvarkei pritarta bendru sutarimu. 

 
Svarstyta: Federacijos valdybos generalinio sekretoriaus rinkimai. 
Generalinis sekretorius Tomas Korla informavo, kad dėl užimtumo savo darbe yra sudėtinga 
derinti darbą ir generalinio sekretoriaus pareigas, todėl paprašė valdybos atleisti jį iš generalinio 
sekretoriaus pareigų. Taip pat pasiūlė valdybai generaliniu sekretoriumi išrinkti Eduardą Špakovą, 
kuris turi reikiamą patirtį ir kompetencijas šiam darbui. A.Danilaitis pasiteiravo ar kas nors iš 
valdybos narių turi kitų kandidatūrų į šias pareigas.   
Balsavimas: už – 6 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikė – 0 balsų. 
Nutarta: Nuo 2022-09-30 d. Tomas Korla atleidžiamas iš Federacijos valdybos generalinio 
sekretoriaus pareigų ir į jas išrenkamas Eduard Špakov. Išsiųsti informaciją Registrų centrui.   
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Svarstyta: Pasiruošimas Europos, pasaulio ir Lietuvos čempionatams. 
A. Danilaitis informavo, kad WAKO pasaulio vaikų, jaunių ir jaunimo kikbokso čempionate 
dalyvaus 5 Lietuvos sportininkai, du treneriai ir du teisėjai. LKF delegacija išvyksta į Italiją rytoj. 
Čempionato metu taip pat vyks WAKO ataskaitinė konferencija, kurioje dalyvaus LKF prezidentas 
A .Danilaitis.  
S. Kriaučiūnas informavo, kad LSC yra pasiruošę priimti LKF sportininkus atviro Lietuvos 
kikbokso čempionato metu spalio 14-16 d. Druskininkuose. Reikia patikslinti dalyvių skaičių, 
maitinimo poreikius ir kitas detales. 
A. Danilaitis informavo, kad pagrindinė informacija iš WAKO apie planuojamą Europos 
čempionatą Turkijoje suaugusių kategorijoje yra išsiųsta LKF klubams. Sprendimai apie dalyvius 
bus priimami po Lietuvos čempionato. 
 
Svarstyta:  LKF dalyvavimas WAKO PRO veikloje. 
Federacijos prezidentas A. Danilaitis pristatė kvietimą, gautą iš WAKO PRO organizacijos, kuriuo 
LKF siūloma tapti visateisiu WAKO PRO nariu. Metinis dalyvavimo mokestis yra 800 EUR, 
minimalus laikotarpis – 2 metai. Pasiūlyta atidėti sprendimą dėl LKF dalyvavimo WAKO PRO 
veikloje. 
Balsavimas: už – 6 balsai, prieš – 0 balsų , susilaikė – 0 balsų. 
Nutarta: atidėti sprendimą dėl prisijungimo prie WAKO PRO metams.  
 
Svarstyta: Dėl LKF įstatų keitimo. 
A.Danilaitis informavo, kad LKF nariams yra išsiųsta siūloma nauja LKF įstatų redakcija, kuri yra 
suderinta su naujausia Sporto įstatymo redakcija. Įstatai turi būti pakeisti šiais metais, kad 
federacija neprarastų finansavimo. Kol kas jokių pastabų iš LKF klubų negauta. 
Balsavimas: už – 6 balsai, prieš – 0 balsų , susilaikė – 0 balsų. 
Nutarta: naujus LKF įstatus patvirtinti visuotinėje LKF narių konferencijoje, kurią surengti po 
Europos čempionato lapkričio mėnesio pabaigoje. 
 

            
 

 

Posėdžio pirmininkas                     Andrius Danilaitis 

 

Posėdžio sekretorius                     Tomas Korla 

 


